
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка до навчального плану 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

до навчального плану 

 

Код та найменування спеціальності 193 Геодезія та землеустрій 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

 

Спеціалізація - 

Освітня програма Освітньо-професійна програма 

«Землеустрій та кадастр» 

  

Форма навчання Денна 

  

Загальний обсяг у кредитах 

Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк 

навчання 

 

90 кредитів, 1 рік 4 місяці 

Навчальний план, затверджений 

Вченою радою 

 

Протокол № 7   від  30.03.2017 р. 

Відповідність вимогам стандарту 

вищої освіти (в разі наявності) 

 

освітньо-професійна програма 

затверджена 30.05.2017 р. 

Відповідність вимогам професійного 

стандарту (в разі наявності) 

 

Національний класифікатор професій 

ДК 003:2010 

Вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання 

1-й рівень вищої освіти зі 

спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» 

або іншими спорідненими 

спеціальностями за галуззю знань 

чинного або попередніх переліків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

1 2 3 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1 ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

ЗК 1. Здатність до використання 
іноземної мови у професійній 
діяльності. 
ЗК 2. Здатність ефективно 
спілкуватися на професійному та 
соціальному рівнях. 
 

ПРН 1. Володіти мовою і мовленням 

академічного спрямування (English 

for academic purposes), спілкуватися 

на академічну та професійну 

тематику, аргументувати свою 

думку, використовуючи відповідні 

мовні засоби. 

 

ГЕ 1 

Ділова 

іноземна мова 

ЗК 3. Здатність використовувати 

знання правових та етичних норм 

при оцінці наслідків своєї 

професійної діяльності, при 

розробці та здійсненні соціально 

значущих проектів. 

ЗК 4. Здатність здійснювати пошук 

та критично аналізувати 

інформацію з різних джерел. 

ПРН 2. Вміти аналізувати 

законодавчі та нормативні акти у 

професійній діяльності; вміти 

оцінювати коректність 

реєстраційних документів. 

 

 

ГЕ 2 

Основи 

законодавства 

України 

1.2 ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

ЗК 5. Мати дослідницькі навички, а 

також навички розроблення 

проектів та управління ними.  
ЗК 6. Здатність до гнучкого 

способу мислення, який дає 

можливість зрозуміти і розв’язати 

проблеми та задачі, зберігаючи при 

цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій. 

ЗК 7. Здатність продукувати нові 

ідеї, проявляти креативність та 

здатність до системного мислення. 

ЗК 8. Здатність планувати час та 

керувати ним. 

ЗК 9. Відповідальність за якість 

виконуваної роботи. 

ЗК 10. Здатність працювати як 

індивідуально, так і в команді. 

ПРН 3. Використовувати 

методологію наукових досліджень в 

галузі використання земельних 

ресурсів та управління територіями, 

вміти формулювати наукові задачі та 

вирішувати їх на теоретичному та 

практичному рівнях; здатність 

формулювати наукові гіпотези; 

вміння організовувати дослідницьку 

діяльність; вміння виконувати пошук 

інформації стосовно об’єкта 

дослідження. 

ПРН 4. Вміти обґрунтовувати теми 

досліджень, формулювати завдання 

та обмеження досліджень. 

 

ПН 1 

Методологія 

наукових 

досліджень, 

ліцензування 

і 

патентування 

у землеустрої 

 



 

1 2 3 

ЗК 11. Здатність навчатися, 

сприймати набуті знання у сфері 

геодезії, землеустрою, картографії, 

фотограмметрії, геоінформатики та 

інтегрувати їх з уже наявними. 

ЗК 12. Здатність до застосування 

знань на практиці. 

ЗК 13. Бути орієнтованим на 

безпеку. 

ЗК 14. Мати потяг та потенціал до 

подальшого навчання 

ПРН 5. Вміти проводити 

дослідження, планувати 

експеримент у науково-дослідній 

роботі, використовувати 

інформаційні технології в 

науковому аналізі. 

ПН 2 

Інформаційні 

технології 

досліджень у 

землеустрої 

1.3 ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФК 1. Знання основ 

концептуального проектування баз 

геопросторових даних, моделей 

типових реєстрів кадастрових 

об’єктів, основ геоінформаційного 

аналізу та моделювання в 

кадастрових системах. 

ФК 2. Знання професійного 

програмного забезпечення, ГІС та 

базові вміння програмування для 

вирішення прикладних 

професійних задач. 

ФК 3. Знання про основи охорони 

праці, цивільної оборони, 

господарського і трудового права, 

необхідні для виконання типових 

професійних завдань. 

ПРН 6. Вміти аналізувати і 

вибирати оптимальні варіанти 

обробки, введення та редагування 

просторових кадастрових даних, 

оцінювати результати 

просторового аналізу даних. 

ПРН 7. Вміти будувати 

інформаційні моделі процесів 

обробки кадастрових даних і 

моделі типових реєстрів 

кадастрових об’єктів, працювати з 

базовим набором команд 

поширених геоінформаційних 

систем, вводити та редагувати 

просторові дані, виконувати 

просторовий аналіз даних. 

ПП 1 

ГІС в 

кадастрових 

системах 

ФК 4. Знання законодавчого та 

нормативного забезпечення 

реєстрації нерухомості, процедур 

реєстрації прав на нерухоме майно. 

 

ПРН 8. Вміти користуватись 

державним реєстром прав на 

нерухомість, вести реєстраційну 

справу, складати документи для 

державної реєстрації прав на 

нерухомість згідно з вимогами 

чинного законодавства. 

ПП 2 

Методологія 

кадастру 

нерухомості 

ФК 5. Знання змісту та способів 

здійснення моніторингу земель, 

принципів охорони та підвищення 

ефективності використання земель. 

 ФК 6. Здатність використовувати 

та впроваджувати нові технології, 

брати участь у модернізації та 

реконструкції обладнання, 

пристроїв, систем та комплексів з 

метою підвищення їх ефективності 

та точності. 

 

 

ПРН 9. Вміти проводити 

спеціальні вимірювання, 

спостереження та обстеження для 

оцінки стану земель, розробляти 

проектні рішення щодо захисту, 

консервації та рекультивації 

земель. 

 

 

ПП 3 

Моніторинг та 

охорона земель 

1 2 3 



ФК 7. Знання адміністративно-

правових механізмів та принципів 

управління земельними ресурсами, 

структури і повноважень органів 

управління земельними ресурсами. 

ПРН 10. Вміти аналізувати 

потенціал просторових ресурсів 

території, оцінювати рівень 

повноважень органів управління 

земельними ресурсами. 

ПП 4 

Управління 

земельними 

ресурсами 

ФК 8. Уміння ідентифікувати, 

класифікувати та описувати 

цифрові моделі шляхом 

використання аналітичних методів і 

методів моделювання. 

ПРН 11. Вміти володіти 

технологіями і методиками 

планування і виконання 

геодезичних, топографічних і 

кадастрових знімань та 

комп’ютерного оброблення 

результатів знімань в 

геоінформаційних системах. 

ПРН 12. Вміти обробляти 

результати геодезичних 

вимірювань, топографічних і 

кадастрових знімань, з 

використанням геоінформаційних 

технологій та комп’ютерних 

програмних засобів і системи 

керування базами даних. 

ПП 5 

Муніципальні 

ГІС 

2 ВИБIРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1 ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ВАРІАНТ А 

ФК 9. Уміння досліджувати 

проблему та визначати обмеження, 

у тому числі зумовлені проблемами 

сталого розвитку та впливу на 

навколишнє середовище. 

ФК 10. Знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення та 

правил експлуатації геодезичного, 

фотограмметричного, навігаційного 

устаткування та обладнання. 

ПРН 13. Вміти використовувати 

геодезичне і фотограмметричне 

обладнання і технології, методи 

математичного оброблення 

геодезичних і фотограмметричних 

вимірювань. 

ПРН 14. Володіти методами 

організації топографо-

геодезичного і землевпорядного 

виробництва від польових 

вимірювань до менеджменту та 

реалізації топографічної та 

землевпорядної продукції на 

основі використання знань з основ 

законодавства і управління 

землевпорядним виробництвом. 

ПО 1 

Землеустрій 

територій з 

особливим 

режимом 

використання 

ФК 11. Уміння аргументувати вибір 

методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично 

оцінювати отримані результати та 

захищати прийняті рішення. 

ФК 12. Здатність використовувати 

знання й уміння для розрахунку 

апріорної оцінки точності та вибору 

технологій проектування і 

виконання прикладних 

професійних завдань. 

ПРН 15. Вміти аналізувати 

результати спеціальних 

вимірювань, спостережень та 

обстежень стану земель, 

прогнозувати зміни стану земель. 

 

ПО 2 

Прогнозування 

та оптимізація 

у землеустрої 

1 2 3 



ФК 13. Здатність застосовувати 

професійно-профільовані знання й 

практичні навички для розв’язання 

типових задач спеціальності, а 

також вибору технічних засобів для 

їх виконання. 

ПРН 16.  Вміти володіти методами 

землевпорядного проектування, 

територіального і господарського 

землеустрою, планування 

використання та охорони земель з 

врахуванням впливу низки умов 

соціально-економічного, 

екологічного, ландшафтного, 

природноохоронного характеру та 

інших чинників. 

ПО 3 

Методологія 

зонування 

земель 

ФК 14. Використання відповідної 

термінології та форм вираження у 

професійній діяльності. 

ПРН 17. Вміти використовувати 

методи збирання інформації в 

галузі геодезії і землеустрою, її 

систематизації і класифікації 

відповідно до поставленого 

проектного або виробничого 

завдання.  

ПО 4 

Міждержавний 

землеустрій 

ФК 15. Здатність розуміти і 

враховувати соціальні, екологічні, 

етичні, економічні аспекти, що 

впливають на формування 

технічних рішень. 

ФК 16. Знання сучасних 

технологічних процесів та систем 

технологічної підготовки 

виробництва. 

ПРН 18. Вміти застосовувати 

методи і технології створення 

державних геодезичних мереж та 

спеціальних інженерно-

геодезичних мереж, 

топографічних знімань місцевості, 

топографо-геодезичних 

вимірювань для вишукування, 

проектування, зведення і 

експлуатації інженерних споруд, 

громадських, промислових та 

сільськогосподарських 

комплексів, впорядкування 

порушених земель з 

використанням сучасних наземних 

і аерокосмічних методів. 

ПО 5 

Впорядкування 

порушених 

земель 

ФК 17. Уміння застосовувати та 

інтегрувати знання і розуміння 

дисциплін суміжних інженерних 

галузей. 

 

ПРН 19. Вміти проводити польові 

та камеральні роботи з кадастрової 

зйомки з дотриманням вимог 

охорони праці та безпеки в 

надзвичайних ситуаціях. 

ПРН 20. Вміти використовувати 

методи і технології кадастрових 

знімань та ведення державного 

земельного кадастру. 

ПО 6 

Кадастр 

природних 

ресурсів 

 



 

1 2 3 

ВАРІАНТ Б 

ФК 9. Уміння досліджувати 

проблему та визначати обмеження, 

у тому числі зумовлені проблемами 

сталого розвитку та впливу на 

навколишнє середовище. 

ФК 10. Знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення та 

правил експлуатації геодезичного, 

фотограмметричного, навігаційного 

устаткування та обладнання. 

ПРН 13. Вміти використовувати 

геодезичне і фотограмметричне 

обладнання і технології, методи 

математичного оброблення 

геодезичних і фотограмметричних 

вимірювань. 

ПРН 14. Володіти методами 

організації топографо-

геодезичного і землевпорядного 

виробництва від польових 

вимірювань до менеджменту та 

реалізації топографічної та 

землевпорядної продукції на 

основі використання знань з основ 

законодавства і управління 

землевпорядним виробництвом. 

ПО 1 

Проектування 

охоронних зон 

ФК 11. Уміння аргументувати вибір 

методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично 

оцінювати отримані результати та 

захищати прийняті рішення. 

ФК 12. Здатність використовувати 

знання й уміння для розрахунку 

апріорної оцінки точності та вибору 

технологій проектування і 

виконання прикладних 

професійних завдань. 

ПРН 15. Вміти аналізувати 

результати спеціальних 

вимірювань, спостережень та 

обстежень стану земель, 

прогнозувати зміни стану земель. 

 

ПО 2 

Планування 

експерименту 

у землеустрої 

ФК 13. Здатність застосовувати 

професійно-профільовані знання й 

практичні навички для розв’язання 

типових задач спеціальності, а 

також вибору технічних засобів для 

їх виконання. 

ПРН 16.  Вміти володіти методами 

землевпорядного проектування, 

територіального і господарського 

землеустрою, планування 

використання та охорони земель з 

врахуванням впливу низки умов 

соціально-економічного, 

екологічного, ландшафтного, 

природноохоронного характеру та 

інших чинників. 

ПО 3 

Містобудівне 

зонування 

території 

ФК 14. Використання відповідної 

термінології та форм вираження у 

професійній діяльності. 

ПРН 17. Вміти використовувати 

методи збирання інформації в 

галузі геодезії і землеустрою, її 

систематизації і класифікації 

відповідно до поставленого 

проектного або виробничого 

завдання.  

ПО 4 

Землеустрій за 

кордоном 



 

1 2 3 

ФК 15. Здатність розуміти і 

враховувати соціальні, екологічні, 

етичні, економічні аспекти, що 

впливають на формування 

технічних рішень. 

ФК 16. Знання сучасних 

технологічних процесів та систем 

технологічної підготовки 

виробництва. 

ПРН 18. Вміти застосовувати 

методи і технології створення 

державних геодезичних мереж та 

спеціальних інженерно-

геодезичних мереж, 

топографічних знімань місцевості, 

топографо-геодезичних 

вимірювань для вишукування, 

проектування, зведення і 

експлуатації інженерних споруд, 

громадських, промислових та 

сільськогосподарських 

комплексів, впорядкування 

порушених земель з 

використанням сучасних наземних 

і аерокосмічних методів. 

ПО 5 

Рекультивація 

земель 

ФК 17. Уміння застосовувати та 

інтегрувати знання і розуміння 

дисциплін суміжних інженерних 

галузей. 

 

ПРН 19. Вміти проводити польові 

та камеральні роботи з кадастрової 

зйомки з дотриманням вимог 

охорони праці та безпеки в 

надзвичайних ситуаціях. 

ПРН 20. Вміти використовувати 

методи і технології кадастрових 

знімань та ведення державного 

земельного кадастру. 

ПО 6 

Нормативне 

забезпечення 

земельно-

кадастрових 

робіт 

2.2 ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА 

ФК 18. Знання наукових понять, 

теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та 

функціонального призначення 

сучасних геодезичних, 

фотограмметричних приладів та 

навігаційних систем, їх 

устаткування, технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення та 

правил експлуатації. 

ПРН 21. Вміти розробляти проекти 

землеустрою, землевпорядної і 

кадастрової документації та 

документації з оцінки земель, 

складати карти і готувати 

кадастрові дані із застосуванням 

комп’ютерних технологій, 

геоінформаційних систем і 

цифрової фотограмметрії. 

ВВ 1 

ГІС-

моніторинг 

територій
 

ФК 19. Знання основних 

нормативно-правових актів та 

довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, 

інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів в 

професійній діяльності. 

ПРН 22. Вміти встановлювати 

склад, режими та порушення норм 

використання земель, визначати 

розміщення і формувати 

територіальні комплекси різного 

призначення. 

ВВ 2 

Державний 

контроль за 

використанням 

земель
 

 



 

1 2 3 

3 ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

ЗК 12. Здатність до застосування 

знань на практиці. 

ФК 3. Знання про основи охорони 

праці, цивільної оборони, 

господарського і трудового права, 

необхідні для виконання 

професійних завдань. 

ФК 10. Знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення та 

правил експлуатації геодезичного, 

фотограмметричного, навігаційного 

устаткування та обладнання. 

ФК 13. Здатність застосовувати 

професійно-профільовані знання й 

практичні навички для розв’язання 

типових задач спеціальності, а 

також вибору технічних засобів для 

їх виконання. 

ФК 19. Знання основних 

нормативно-правових актів та 

довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, 

інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів в 

професійній діяльності. 

ПРН 8. Вміти користуватись 

державним реєстром прав на 

нерухомість, вести реєстраційну 

справу, складати документи для 

державної реєстрації прав на 

нерухомість згідно з вимогами 

чинного законодавства. 

ПРН 9. Вміти проводити 

спеціальні вимірювання, 

спостереження та обстеження для 

оцінки стану земель, розробляти 

проектні рішення щодо захисту, 

консервації та рекультивації 

земель. 

ПРН 12. Вміти обробляти 

результати геодезичних 

вимірювань, топографічних і 

кадастрових знімань, з 

використанням геоінформаційних 

технологій та комп’ютерних 

програмних засобів і системи 

керування базами даних. 

ПРН 13. Вміти використовувати 

геодезичне і фотограмметричне 

обладнання і технології, методи 

математичного оброблення 

геодезичних і фотограмметричних 

вимірювань. 

ПРН 14. Володіти методами 

організації топографо-

геодезичного і землевпорядного 

виробництва від польових 

вимірювань до менеджменту та 

реалізації топографічної та 

землевпорядної продукції на 

основі використання знань з основ 

законодавства і управління 

землевпорядним виробництвом. 

ПРН 15. Вміти аналізувати 

результати спеціальних 

вимірювань, спостережень та 

обстежень стану земель, 

прогнозувати зміни стану земель. 

ПП 6 

Виробнича 

практика 

ЗК 4. Здатність здійснювати пошук 

та критично аналізувати 

інформацію з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність продукувати нові 

ідеї, проявляти креативність та 

здатність до системного мислення. 

ПРН 3. Використовувати 

методологію наукових досліджень 

в галузі використання земельних 

ресурсів та управління 

територіями, вміти формулювати 

наукові задачі та вирішувати їх на 

ПП 7 

Магістерська 

робота 



ЗК 8. Здатність планувати час та 

керувати ним. 

ЗК 9. Відповідальність за якість 

виконуваної роботи. 

ФК 1. Знання основ 

концептуального проектування баз 

геопросторових даних, моделей 

типових реєстрів кадастрових 

об’єктів, основ геоінформаційного 

аналізу та моделювання в 

кадастрових системах. 

ФК 9. Уміння досліджувати 

проблему та визначати обмеження, 

у тому числі зумовлені проблемами 

сталого розвитку та впливу на 

навколишнє середовище. 

ФК 11. Уміння аргументувати вибір 

методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично 

оцінювати отримані результати та 

захищати прийняті рішення. 

ФК 14. Використання відповідної 

термінології та форм вираження у 

професійній діяльності. 

теоретичному та практичному 

рівнях; здатність формулювати 

наукові гіпотези; вміння 

організовувати дослідницьку 

діяльність; вміння виконувати 

пошук інформації стосовно об’єкта 

дослідження. 

ПРН 4. Вміти обґрунтовувати теми 

досліджень, формулювати 

завдання та обмеження 

досліджень. 

ПРН 5. Вміти проводити 

дослідження, планувати 

експеримент у науково-дослідній 

роботі, використовувати 

інформаційні технології в 

науковому аналізі. 
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